
 

 

Reglement Feyenoord Supportersraad 

 

Doelstelling 

De Feyenoord Supportersraad heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen 

club en supporters in de breedste zin des woords, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en 

ongevraagd van advies kunnen dienen, elkaars standpunten kunnen uitleggen. Dit moet uiteindelijk 

leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze 

met elkaar omgaan en communiceren. 

1 Samenstelling 

a. De Feyenoord Supportersraad bestaat uit maximaal 25 supporters. Zij vormen een 

goede representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van 

Feyenoord. 

b.  Supporters kunnen zich aanmelden voor de Feyenoord Supportersraad na een 

oproep op de websites van Feyenoord en FSV De Feijenoorder. FSV De Feijenoorder 

stelt hiervoor een e-mailadres: supportersraad@defeijenoorder.nl beschikbaar. In de 

aanmelding dienen kandidaten kort te motiveren waarom ze deel willen uitmaken 

van de Feyenoord Supportersraad.  

c. Leden van de Feyenoord Supportersraad worden benoemd op basis van het profiel 

zoals dat door Feyenoord en FSV De Feijenoorder is vastgesteld en vastgelegd in de 

notitie ‘overlegstructuur Feyenoord-FSV & Supporters’ van 3 februari 2012. In 

onderling overleg kunnen FSV De Feijenoorder en Feyenoord besluiten hiervan af te 

wijken. 

d. FSV De Feijenoorder selecteert de supporters die voor de Feyenoord Supportersraad 

in aanmerking komen en stelt deze samen. 

e. Feyenoord heeft de mogelijkheid om de selectie van FSV De Feijenoorder te toetsen 

aan het functieprofiel, zoals genoemd onder c. Dit geschied zonder aanzien des 

persoon. Indien de selectie niet aansluit bij het profiel selecteert FSV De Feijenoorder 

een andere supporter. 

f. Communicatie over de samenstelling van de Feyenoord Supportersraad vindt pas 

plaats, nadat FSV De Feijenoorder en Feyenoord overeenstemming hebben bereikt 

over de samenstelling. 

g. Een lid van de Feyenoord Supportersraad is op het moment dat hij of zij toetreedt 

ten minste 16 jaar. 

h. Supporters met een stadionverbod kunnen niet toetreden tot de Feyenoord 

Supportersraad. 

i. FSV De Feijenoorder laat zich tijden de bijeenkomsten ten minste vertegenwoordigen 

door een bestuurslid en een medewerker Supporterszaken. 

j. Feyenoord laat zich tijdens bijeenkomsten ten minste vertegenwoordigen door een 

directielid en een medewerker van de Afdeling Supporterszaken en MVO. 



 

 

2 Zittingstermijn 

a. Een supporter kan maximaal twee achtereenvolgende seizoenen lid zijn van de 

Feyenoord Supportersraad. Indien hij of zij langer wil aanblijven dienen FSV De 

Feijenoorder, Feyenoord en de overige leden van de Feyenoord Supportersraad 

hiermee in te stemmen. 

b. Een lidmaatschap van de Feyenoord Supportersraad eindigt indien                                                                 

- Een lid twee achtereenvolgende bijeenkomsten zonder bericht niet    

aanwezig is. 

- Een stadionverbod krijgt opgelegd. 

c. Bij het openvallen van plaatsen in de Feyenoord Supportersraad zal volgens artikel 1 

van dit reglement naar (een) vervanger (s) worden gezocht. 

3 Verantwoordelijkheden 

a. De Feyenoord Supportersraad heeft uitsluitend een signalerende en adviserende 

functie. 

b. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben 

betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: 

wedstrijdorganisatie, clubcultuur, identiteit, binding en betrokkenheid. 

 c. Beleids- en/of bestuurszaken worden in principe niet of in elk geval uitsluitend op 

hoofdlijnen behandeld. 

d.  Feyenoord kan op geen enkele wijze worden gehouden worden aan het (op) volgen 

van adviezen van de Feyenoord Supportersraad. 

e. In geval van verhindering is een lid van de Feyenoord Supportersraad verplicht voor 

18:00 uur op de dag van een bijeenkomst af te melden via: 

supportersraad@defeijenoorder.nl 

4 Organisatie 

 a. De Feyenoord Supportersraad komt eens per drie maanden bijeen. 

b. Bijeenkomsten worden gehouden in De Kuip. Feyenoord draagt zorg voor een 

geschikte ruimte. Tijdens is koffie, thee en frisdrank beschikbaar. De kosten 

(schoonmaak ruimte, consumpties enz.) worden door Feyenoord voor 50 % 

doorbelast aan FSV  De Feijenoorder. 

c. Data van bijeenkomsten worden elk seizoen voor 31 augustus voor het gehele 

seizoen vastgesteld. 

d. Feyenoord en FSV De Feijenoorder kunnen in overleg besluiten om extra 

bijeenkomsten van de Feyenoord Supportersraad te organiseren. 



 

 

e. FSV De Feijenoorder nodigt uiterlijk twee weken voor een bijeenkomst de leden 

schriftelijk uit. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst stelt FSV De Feijenoorder alle 

leden en andere belanghebbenden in het bezit van een agenda en eventuele 

bijbehorende stukken. 

f. Leden die een vergadering niet kunnen bijwonen dienen dit vooraf kenbaar te maken 

via supportersraad@defeijenoorder.nl. 

g. Bijeenkomsten van de Feyenoord Supportersraad worden geleid door een 

bestuurslid van FSV De Feijenoorder. 

h. Uitsluitende leden van de Feyenoord Supportersraad, alsmede hiertoe aangewezen 

personen en functionarissen van Feyenoord en FSV De Feijenoorder, hebben toegang 

tot de bijeenkomsten. 

5 Verslaglegging en communicatie 

a. FSV De Feijenoorder zorgt voor verslaglegging van bijeenkomsten. Het verslag wordt 

voorgelegd aan Feyenoord. Na goedkeuring worden de belangrijkste zaken verwoord 

in een publicatieverslag dat op de website van FSV De Feijenoorder en Feyenoord 

wordt geplaatst. Zie: https://www.defeijenoorder.nl/supportersraad-van-de-fsv/ 

b. Het is leden van de Feyenoord Supportersraad niet toegestaan om zelfstandig 

informatie vanuit de bijeenkomsten naar buiten brengen. Het is ook niet toegestaan 

om tijdens de bijeenkomsten beeld- of geluidsopnamen te maken. 

c. Leden van de Feyenoord Supportersraad worden via vermelding naam, 

vertegenwoordigende geleding, groepering of doelgroep bekend gemaakt via de 

website van FSV De Feijenoorder. 

6 Overige zaken 

a. In alle gevallen waarin de reglement niet voorziet wordt er na overleg tussen de 

directie van Feyenoord en het bestuur van FSV De Feijenoorder een besluit 

genomen.   

 

 


